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POVINNÉ PŘÍLOHY K VÝZVÁM  

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

 

 

 

5. výzva: Školy dostupné všem 

 

 

Aktivita: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání 

 

 

NÁZEV PŘÍLOHY POPIS PŘÍLOHY OK 

1. Plná moc (usnesení zastupitelstva) při přenesení pravomocí na jinou osobu  

2. Zadávací a výběrová řízení uzavřená smlouva na plnění zakázky  

3. Doklady o právní subjektivitě nedokládají obce a jimi zřizované organ., 

organ. složky státu aj., ne starší 3 měs. 
 

4. Výpis z rejstříku trestů nedokládá se  

5. Studie proveditelnosti viz příloha  

6. Doklad o prokázání právních vztahů 

k majetku, který je předmětem projektu 

výpisy z katastru nemovitostí, ne starší 3 měs.  

7. Územní rozhodnutí/územní 

souhlas/veřejnoprávní smlouva 

nedokládá se, pokud stavba nevyžaduje či je 

požádáno o společné územní rozhodnutí a 

stavební povolení 

 

8. Žádost o stavební povolení/ohlášení/stavební 

povolení/souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru/veřejnoprávní smlouva 

nedokládá se, pokud byl na stavbu vydán 

územní souhlas a stavba nepodléhá povinnosti 

stavebního povolení nebo ohlášení 

 

9. Projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem  

10. Položkový rozpočet stavby členění na hlavní a vedlejší výdaje projektu  

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů při předpokladu jiných peněžních příjmů  

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli pro PO (mimo veřejnoprávní)  

13. Výpis z Rejstříků škol a školských zařízení všechny školy a školská zařízení dotčená 

projektem, ne starší 3 měs. 
 

14. Stanovisko Krajské hygienické stanice ke 

kapacitě školy 

v příp. modernizace školského zařízení, kt. 

zajistí zachování kapacity MŠ bez nutnosti 

udělit výjimku KHS ke zvýšení kapacit 
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POVINNÉ PŘÍLOHY K VÝZVÁM  

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

 

 

5. výzva: Školy dostupné všem 

 

 

Aktivita: Infrastruktura základních škol 

 

 

NÁZEV PŘÍLOHY POPIS PŘÍLOHY OK 

1. Plná moc (usnesení zastupitelstva) při přenesení pravomocí na jinou osobu  

2. Zadávací a výběrová řízení uzavřená smlouva na plnění zakázky  

3. Doklady o právní subjektivitě nedokládají obce a jimi zřizované organ., 

organ. složky státu aj., ne starší 3 měs. 
 

4. Výpis z rejstříku trestů nedokládá se  

5. Studie proveditelnosti viz příloha  

6. Doklad o prokázání právních vztahů 

k majetku, který je předmětem projektu 

výpisy z katastru nemovitostí, ne starší 3 měs.  

7. Územní rozhodnutí/územní 

souhlas/veřejnoprávní smlouva 

nedokládá se, pokud stavba nevyžaduje či je 

požádáno o společné územní rozhodnutí a 

stavební povolení 

 

8. Žádost o stavební povolení/ohlášení/stavební 

povolení/souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru/veřejnoprávní smlouva 

-  

9. Projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem  

10. Položkový rozpočet stavby členění na hlavní a vedlejší výdaje projektu  

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů při předpokladu jiných peněžních příjmů  

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli pro PO (mimo veřejnoprávní)  

13. Výpis z Rejstříků škol a školských zařízení všechny školy a školská zařízení dotčená 

projektem, ne starší 3 měs. 
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POVINNÉ PŘÍLOHY K VÝZVÁM  

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

 

 

5. výzva: Školy dostupné všem 

 

 

Aktivita: Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol 

 

 

NÁZEV PŘÍLOHY POPIS PŘÍLOHY OK 

1. Plná moc (usnesení zastupitelstva) při přenesení pravomocí na jinou osobu  

2. Zadávací a výběrová řízení uzavřená smlouva na plnění zakázky  

3. Doklady o právní subjektivitě nedokládají obce a jimi zřizované organ., 

organ. složky státu aj., ne starší 3 měs. 
 

4. Výpis z rejstříku trestů nedokládá se  

5. Studie proveditelnosti viz příloha  

6. Doklad o prokázání právních vztahů 

k majetku, který je předmětem projektu 

výpisy z katastru nemovitostí, ne starší 3 měs.  

7. Územní rozhodnutí/územní 

souhlas/veřejnoprávní smlouva 

nedokládá se, pokud stavba nevyžaduje či je 

požádáno o společné územní rozhodnutí a 

stavební povolení 

 

8. Žádost o stavební povolení/ohlášení/stavební 

povolení/souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru/veřejnoprávní smlouva 

nedokládá se, pokud byl na stavbu vydán 

územní souhlas a stavba nepodléhá povinnosti 

stavebního povolení nebo ohlášení 

 

9. Projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem  

10. Položkový rozpočet stavby členění na hlavní a vedlejší výdaje projektu  

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů při předpokladu jiných peněžních příjmů  

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli pro PO (mimo veřejnoprávní)  

13. Výpis z Rejstříků škol a školských zařízení všechny školy a školská zařízení dotčená 

projektem, ne starší 3 měs. 
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POVINNÉ PŘÍLOHY K VÝZVÁM  

Integrovaného regionálního operačního programu 

 

 

 

5. výzva: Školy dostupné všem 

 

 

Aktivita: Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání 

 

 

NÁZEV PŘÍLOHY POPIS PŘÍLOHY OK 

1. Plná moc (usnesení zastupitelstva) při přenesení pravomocí na jinou osobu  

2. Zadávací a výběrová řízení uzavřená smlouva na plnění zakázky  

3. Doklady o právní subjektivitě nedokládají obce a jimi zřizované organ., 

organ. složky státu aj., ne starší 3 měs. 
 

4. Výpis z rejstříku trestů nedokládá se  

5. Studie proveditelnosti viz příloha  

6. Doklad o prokázání právních vztahů 

k majetku, který je předmětem projektu 

výpisy z katastru nemovitostí, ne starší 3 měs.  

7. Územní rozhodnutí/územní 

souhlas/veřejnoprávní smlouva 

nedokládá se, pokud stavba nevyžaduje či je 

požádáno o společné územní rozhodnutí a 

stavební povolení 

 

8. Žádost o stavební povolení/ohlášení/stavební 

povolení/souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru/veřejnoprávní smlouva 

nedokládá se, pokud byl na stavbu vydán 

územní souhlas a stavba nepodléhá povinnosti 

stavebního povolení nebo ohlášení 

 

9. Projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem  

10. Položkový rozpočet stavby členění na hlavní a vedlejší výdaje projektu  

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů při předpokladu jiných peněžních příjmů  

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli pro PO (mimo veřejnoprávní)  

 


